
 
 

PLANO MUNICIPAL DE GOVERNO 2021/2024 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 

ELEIÇÕES 2020 
 

Prefeito: PINTO 
Vice - Prefeito: SÁLVIO PENNA 
 
 
1 – AGROPECUÁRIA / SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

• Implementar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

• Ampliar a parceria com SENAR, EMATER, IMA, EPAMIG e demais órgãos das esferas 

estadual e federal de Governo. 

• Ampliar as patrulhas de conservação das vias rurais (estradas vicinais). 

• Criar Cooperativas de Assistência Técnica ao Produtor Rural. 

•  Fortalecer o associativismo e o cooperativismo nas cadeias produtivas dos agricultores 

familiares e dos pecuaristas. 

• Fortalecer o diálogo para aproximação e desenvolvimento da economia popular 

solidária de base familiar dos agricultores.  

• Criar circuitos de produção e comercialização da agricultura familiar. 

• Fortalecer a transição agroecológica de produção dos alimentos. 

• Ampliar o agroturismo no município, aliado à comercialização da produção da 

agricultura familiar. 

• Garantir a compra da alimentação escolar por meio da agricultura familiar, com 

produtos de base agroecológica, ampliando em 100%  a sua aquisição. 

• Ampliar as Feiras Livres na cidade, oportunizando a comercialização dos produtos de 

agricultores e artesãos. 



• Institucionalizar a parceria da Prefeitura com as Instituições de Ensino Superior para o 

desenvolvimento de tecnologias sociais inovadoras para o homem do campo. 

• Garantir à população rural acesso às tecnologias de informação e comunicação, com 

Internet de qualidade, promovendo a inclusão digital. 

• Reativar Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

• Ocupar espaços públicos ociosos para a instalação de cozinhas comunitárias, 

transformando-os em centros de formação.  

 

• Incentivar a cultura de plantas medicinais em hortas comunitárias, com 

acompanhamento de profissionais da área. 

• Reativar o Conselho de Segurança Alimentar. 

• Garantir a compra de alimentos da agricultura familiar a serem doados para famílias em 

situação de insegurança alimentar e nutricional por meio das entidades assistenciais. 

• Implantar o Banco de Alimentos. 
 
 
2 – ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA: MOVIMENTOS POPULARES, ENTIDADES e DIREITOS 
HUMANOS 
 
 

• Garantir a implementação de políticas municipais de Direitos Humanos. 

• Realizar capacitações e formação continuada para as entidades socioassistenciais. 

• Garantir o funcionamento, a infraestrutura e recursos para os conselhos de direitos. 

• Implementar as políticas públicas do Município, respeitando as deliberações das 

conferências e conselhos municipais. 

• Implementar políticas públicas para Mulheres, população negra, movimento LGBTi, 

pessoas deficientes, crianças e adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade 

social e pessoal em consonância com a Legislação Federal. 

• Criar a Casa dos Conselhos Municipais. 

 
 
3 – ASSISTÊNCIA  SOCIAL 
 

• Assegurar na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual de Governo, 

conforme deliberações das Conferências Municipal, Estadual e Federal um percentual 

mínimo de 5% como previsto na legislação de alocação de recursos para o 

desenvolvimento da política de assistência social. 



• Estabelecer um Plano de Contingências para prevenção e socorro às vítimas de 

enchentes e da Covid 19. 

• Criar a casa de passagem para a mulher vítima de violência doméstica e abuso.  

• Assegurar a proteção social básica e especial por meio de ações realizadas no CRAS, no 

CREAS e no órgão diretor da política municipal de assistência social. 

• Realizar concurso público para as equipes técnicas da Política Municipal de Assistência 

Social. 

• Garantir equipe mínima em cada equipamento social da Política Municipal de 

Assistência Social. 

• Implementar  a política pública de assistência à população em situação de rua a fim de 

restabelecer os vínculos socioafetivos, familiares e comunitários desse contingente 

populacional 

• Implantar o Projeto de consultório de rua para acolhimento da população de rua. 

• Criar um programa municipal de atendimento à criança e ao adolescente em conflito 

com a Lei. 

• Criar bolsa família municipal para a população em situação de vulnerabilidade 

financeira. 

• Criar Programa de Qualificação Profissional de geração de emprego e renda para a 

população. 

• Garantir a oferta do auxílio natalidade às gestantes em situação de vulnerabilidade 

financeira e social. 

• Assegurar capacitação e formação continuada para os trabalhadores da política de 

assistência social. 

• Retomar o trabalho técnico social nos empreeendimentos do Programa  “Minha casa 

Minha Vida”.   

• Criar um programa municipal de recuperação de moradias para pessoas e famílias em 

situação de vulnerabilidade financeira e social que residem em área de risco. 

• Garantir a permanência das equipes técnicas nos equipamentos públicos da política 

municipal de assistência social. 

• Criar Centro de Referência para atendimento à população da terceira idade. 

• Trabalhar em parceria com a rede socioassistencial do município, qualificando a 

referência e contra referência do público assistido. 



• Assegurar a destinação de recurso do orçamento municipal por meio de edital de 

seleção pública às entidades socioassistenciais do município, conforme  o MIROSC 

(Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil).     

• Fortalecer o controle social por meio dos Movimentos Sociais e dos Conselhos de 

direito. 

 
 
4 – EDUCAÇÃO 
 
 

• Criar o Sistema Municipal de Educação, possibilitando o gerenciamento dos recursos 

financeiros e maior autonomia pedagógica para as escolas e para a Secretaria de 

Educação. 

• Promover a valorização dos profissionais da educação, oferecendo melhores condições 

de trabalho, assistência e formação continuada de qualidade. 

• Ampliar o número de vagas nas creches existentes.  

• Garantir número adequado de profissionais para as creches existentes, com ingresso 

por meio de concurso público. 

• Concluir a obra e colocar em funcionamento as creches municipais do Bonfim, Araçá e 

Lombão. 

• Fortalecer todos os Conselhos pertinentes à Educação. 

• Incentivar a participação da comunidade na construção coletiva de documentos como 

o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), PPP (Projeto Político Pedagógico) das 

escolas e do Regimento Escolar. 

• Promover a Educação Inclusiva para os alunos deficientes e em situação de 

vulnerabilidade social nas escolas da rede municipal, criando condições para o ingresso 

desses alunos em programas oferecidos pelo governo federal e estadual. 

• Garantir condições que favoreçam a gestão participativa nas escolas, especialmente no 

processo de escolha do diretor. 

• Implementar as propostas referentes à educação já constantes do Plano Diretor e do 

Plano Decenal de Educação do Município. 

• Promover parcerias com União e/ou Estado, viabilizando a participação dos alunos da 

rede municipal em programas oferecidos por essas esferas de poder. 

• Estimular uma reforma curricular que tenha como objetivo oferecer um ensino 

comprometido com a promoção humana e profissional do educando. 



• Garantir condições adequadas para atender aos alunos das escolas do campo, 

reconhecendo suas especificidades. 

• Ampliar a infraestrutura (quadras poliesportivas, refeitório, biblioteca, cozinha, 

banheiros) das escolas da rede municipal e melhorar as já existentes. 

• Fortalecer o Polo de Educação a Distância no município, estabelecendo  parcerias com 

Instituições de Ensino Superior. 

• Garantir a qualidade da educação integral no Município.  

• Garantir a qualidade do kit escolar a ser ofertado para todos os estudantes das escolas 

da Rede Municipal de Ensino. 

• Reestruturar as Brinquedotecas existentes nas escolas de educação infantil e implantar 

novas unidades. 

• Garantir equipamentos para o funcionamento de laboratórios de informática nas 

escolas da Rede Municipal de Ensino.  

• Promover a inclusão digital de professores e alunos da Rede Municipal de Ensino. 

• Oferecer aos profissionais da educação capacitações constantes para o uso das 

tecnologias de informação e comunicação. 

• Garantir a presença de equipe técnica multidisciplinar para atendimento  aos alunos e 

aos professores da Rede Municipal de Ensino. 

• Garantir acessibilidade a deficientes em 100% das escolas da Rede Municipal de Ensino. 

• Assegurar a qualidade do transporte escolar para alunos da zona rural da Rede 

Municipal de Ensino. 

 
 
 
 
 
5 – ESPORTE 
 

• - Garantir a implementação de um Plano Municipal de Esporte. 

• - Construir redes de parceria com os clubes e associações do município para a realização 

de práticas esportivas com crianças e adolescentes. 

• - Criar programas esportivos para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social.  

• - Promover o fortalecimento dos campeonatos de futebol dos times do município. 

• - Incentivar e sediar campeonatos esportivos regionais.   

• Criar Programas para o incentivo de práticas esportivas na zona rural. 



• Incentivar e dar apoio à participação dos alunos do município no JEMG – Jogos Escolares 

de Minas Gerais. 

• Promover melhorias na infraestrutura dos campos de futebol da cidade. 

• Patrocinar a participação de times e atletas são-joanenses em campeonatos diversos. 

• Promover, em parceria com as escolas municipais, eventos esportivos nas  mais variadas 

modalidades.  

• Elaborar um calendário esportivo oficial para o município, contemplando cada 

modalidade esportiva. 

• Desenvolver atividades físicas voltadas para a terceira idade, com atendimento 

interdisciplinar na área da saúde. 

• Dinamizar o funcionamento do Conselho Municipal de Esportes. 

• Criar o Fundo Municipal do Esporte. 

• Desenvolver projetos de esporte que propiciem o desenvolvimento de jovens talentos 

e a inclusão de pessoas deficientes. 

• Criar o bolsa atleta para alunos das escolas municipais de acordo com critérios a serem 

estabelecidos.  

 
 
 
6 – FINANÇAS PÚBLICAS, TRANSPARÊNCIA E LEGISLAÇÃO  
TRIBUTÁRIA 
 

• Manter atualizado o site de transparência pública municipal, ampliando o acesso às 

informações. 

• Fortalecer os serviços de atendimento da Ouvidoria. 

• Dar continuidade e aprimorar o sistema de informação orçamentária em tempo real. 

• Garantir que a emissão de certidões e alvarás possam  também ser online. 

• Garantir que os procedimentos licitatórios possam ser realizados, também, via Pregão 

Eletrônico. 

• Fomentar e garantir a participação de empresas locais nas licitações públicas. 

• Aprimorar o serviço da nota fiscal eletrônica. 

• Dar maior agilidade ao serviço de protocolo. 

 
 
 
 
7 - ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇO E FUNCIONALISMO PÚBLICO 



 
 

• Criar um Fórum Permanente de discussão sobre desenvolvimento urbano, nas 

modalidades presencial e ou remoto. 

• Garantir a participação dos servidores nos debates para atualização do Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos (PCCV) Municipal. 

• Fortalecer a Comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. 

• Dar oportunidade aos servidores municipais para que possam ocupar funções em cargos 

de confiança, obedecendo a critérios técnicos. 

• Garantir a valorização do servidor por meio do instrumento de avaliação de 

• desempenho. 

• Promover a capacitação do servidor municipal de forma continuada. 

• Implementar Planejamento Estratégico que facilite o diálogo entre as secretarias 

municipais. 

• Criar programas de acompanhamento e assistência ao servidor  municipal e familiares, 

relativos à dependência química e outras.  

 
 
8 – JUVENTUDE 
 

• Implantar o Conselho Municipal da Juventude e garantir seu pleno funcionamento. 

• Criar espaços de convivência e produção cultural para jovens e incentivar  uma ampla 

participação. 

• Criar Política Municipal de incentivo ao primeiro emprego. 

• Incentivar política de esporte e lazer para os jovens. 

• Buscar ações intersetoriais para garantir políticas para a juventude. 

• Realizar plenárias e Conferências Municipais da Juventude. 

 
 
9 – PLANEJAMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,  
TRÂNSITO, OBRAS PÚBLICAS E DEFESA CIVIL 
 
 

• Promover a revisão do Código de Posturas e Código de Obras. 

• Rever a Lei de Parcelamento do solo, incorporando uso e ocupação. 

• Promover a atualização do Plano Diretor com participação popular. 

• Dar continuidade a atualização do Plano de Contingências. 



• Organizar e democratizar o uso dos estacionamentos públicos da cidade. 

• Garantir aos idosos e deficientes a isenção de pagamento da taxa de estacionamentos 

nas vagas a eles destinadas.  

• Fortalecer estudos de mobilidade urbana viáveis para o município. 

• Buscar parceria com o Curso de Arquitetura e o IPHAN para elaboração de projetos de 

implantação de ciclovias. 

• Criar campanhas permanentes de conscientização e educação para um trânsito seguro. 

• Estimular a recuperação de áreas de proteção ambiental (APA). 

• Garantir a fiscalização, conservação e ampliação do Parque Ecológico Municipal da Serra 

do Lenheiro. 

• Incentivar construções sustentáveis em consonância com a política de preservação do 

patrimônio histórico. 

• Estimular recuperação, proteção e conservação de nascentes, em parceria com a 

população em geral, por meio de campanhas de conscientização da preservação do 

meio ambiente. 

• Garantir a acessibilidade na construção de novos prédios públicos e comerciais. 

• Criar a Brigada Municipal de combate a incêndios florestais.  

• Apoiar entidades civis que desenvolvam projetos na área ambiental. 

• Implantar a Coleta Seletiva dos resíduos sólidos domésticos. 

• Dar destinação correta aos resíduos sólidos não recicláveis. 

• Fortalecer a Associação de Catadores (Ascas) a partir de parceria entre Prefeitura, UFSJ, 

IFES Sudeste, Centro Mineiro de Resíduos Sólidos (CMRR) e Fórum Lixo e Cidadania, para 

implantação e estruturação da coleta seletiva. 

• Melhorar os serviços de varrição, capina e coleta do lixo. 

• Estimular política de sustentabilidade no município. 

• Criar o Fundo Municipal de Meio Ambiente para proteção ambiental. 

• Buscar parcerias e propostas de medidas compensatórias na política do meio ambiente. 

• Realizar obras de recuperação do calçamento. 

• Implementar projeto de pavimentação de vias públicas evitando a 

• impermeabilidade do solo, por meio de calçamento com bloquetes. 

• Dar continuidade à realização de obras de instalação de redes de águas pluviais, esgoto 

e passeios. 

 
 
10 – SAÚDE 



 
 

• Dar continuidade a reestruturação e implementação de políticas de Atenção Primária 

como ordenadora da rede de saúde. 

• Garantir o acesso aos serviços de saúde com qualidade e humanização. 

• Aumentar o número de equipes e de profissionais da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), NASF e Saúde da Mulher, da Criança e do Homem, buscando a cobertura de 100% 

da população Urbana e Rural. 

• Ampliar e melhorar a Rede de Saúde Bucal. 

• Estabelecer parcerias com instituições diversas para a consolidação da política de saúde 

do idoso, deficientes e população de rua. 

• Melhorar e ampliar consolidação da política secundária de saúde municipal com maior 

investimento nos Centros de Apoios Psicossociais – CAPS. 

• Reestruturar os Estabelecimentos de Saúde, garantindo maior acesso à população 

usuária dos serviços. 

• Instituir a Central de Marcação de Consulta e Exames, com a utilização de prontuário 

eletrônico em toda a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). 

• Reestruturar a Rede de Urgência e Emergência, com ênfase na participação da 

população, por meio do Conselho Gestor. 

• Garantir e ampliar a oferta e o acesso a medicamentos gratuitos para a 

• população  bem como, realizar revisão periódica da Relação Municipal de 

• Medicamentos Especiais - REMUME. 

• Dinamizar o processo de informatização da Rede Municipal de Saúde. 

• Aprimorar os serviços da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Epidemiológica e 

Ambiental, com ênfase na Saúde do Trabalhador). 

• Ampliar políticas públicas para saúde do trabalhador em geral e dos servidores públicos 

municipais. 

• Garantir o diálogo freqüente e o cumprimento das deliberações do Conselho Municipal 

de Saúde. 

• Garantir acesso à Ouvidoria Municipal da Saúde. 

• Garantir a inserção dos trabalhadores da Saúde Municipal, por meio de concurso ou 

seleção pública. 

• Ampliar e fortalecer o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEP). 

• Aumentar investimentos na prevenção de doenças e promoção da saúde. 

• Garantir investimentos na área de saúde maiores do que o mínimo previsto em Lei. 



• Construir, reformar e ampliar as Unidades Básicas de Saúde. 

 

 

11 – SEGURANÇA PÚBLICA / POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

 

• Promover ações para a melhoria da segurança pública e redução da violência no 

Município. 

• Trabalhar em parceria com órgãos de segurança pública, juntamente com a Guarda 

Municipal, visando o combate à violência e ao crime. 

• Dar continuidade à melhoria da iluminação pública de praças e à expansão da rede em 

áreas ainda não assistidas. 

• Buscar parceria e integração com as comunidades Terapêuticas. 

• Dar continuidade à parceria com a APAC na prestação de serviços pelos recuperandos.  

• Garantir a implementação de políticas municipais sobre drogas. 

• Fortalecer o Conselho Municipal Antidrogas (COMAD). 

 

 

 

12 – TRABALHO E RENDA / INDÚSTRIA E COMÉRCIO / ECONOMIA SOLIDÁRIA 

• Implementar as demandas levantadas por meio de diagnóstico, garantindo a efetivação 

de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local. 

• Fortalecer e multiplicar as ações de Economia Solidária e Criativa. 

• Criar projetos em parceria com instituições de ensino superior e entidades de classe 

(empresariado e trabalhadores), buscando organizar o arranjo produtivo local. 

• Promover ações para a geração de trabalho e renda de forma criativa e solidária, 

aproveitando-se especialmente os eventos e espaços disponibilizados por projetos do 

Município para o fortalecimento de coletivos. 

• Criar o Fórum Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, com a 

participação de todos os setores da sociedade. 

• Implantar e ampliar políticas de estímulo à instalação de empresas. 

• Criar e implementar o “Programa Municipal de Incubadora de Empresas” 

• Garantir a Criação da Casa do Empreendedor. 

• Promover o diálogo permanente com a classe empresarial e trabalhadora visando ações 

que promovam emprego, trabalho e renda. 



• Criar uma agência de fomento ao desenvolvimento econômico regional em parceria 

com outros municípios.  

 

13 - TURISMO, PATRIMÔNIO E CULTURA 

• Promover a interação entre Prefeitura e Conselhos Municipais de Cultura,  Turismo e  

Preservação do Patrimônio Histórico Cultural. 

• Criar o calendário anual de eventos.  

• Garantir parcerias para a manutenção e valorização de movimentos e grupos, visando 

perpetuar as tradições culturais e religiosas. 

• Promover o fortalecimento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 

• Buscar parcerias para projetos de digitalização de todo o acervo cultural e histórico do 

município. 

• Incentivar a criação do Conselho Comunitário de Segurança Pública. 

 

São João del - Rei, setembro de 2020. 


